
AutoCAD 2024
Zaufały mu miliony. Stworzony, 
aby wspomagać kreatywność.

Śledzenie
Dodawaj uwagi i znaczniki dotyczące zmian 
w projekcie bez modyfikowania istniejącego rysunku 
z poziomu programu komputerowego AutoCAD jako 
dodatek do aplikacji internetowej i mobilnej. 

Menedżer zestawów arkuszy
Menedżer zestawów arkuszy pozwala teraz na jeszcze 
szybsze ich otwieranie. Z użyciem platformy chmurowej 
Autodesk przesyłanie i otwieranie zestawów arkuszy 
między członkami zespołów jest szybsze i bezpieczniejsze.  

Import znaczników i Asystent Znaczników
Automatycznie importuj komentarze i wprowadzane 
zmiany w rysunkach w ramach współpracy z członkami 
zespołu i recenzentami, a dzięki temu ograniczaj 
dodatkowe czynności związane z rysowaniem.

Okna przestawne
Przeciągnij okna rysunku, by wyświetlić je  
jednocześnie w pełni funkcjonalnych oknach  
wyświetlanych obok siebie lub na wielu monitorach  
bez konieczności otwierania kolejnej instancji  
programu AutoCAD.

Zliczaj
Automatycznie zliczaj bloki lub obiekty z wybranego 
obszaru bądź z całego rysunku za pomocą 
menu obejmującego identyfikowanie błędów 
i nawigowanie wśród zliczanych obiektów.

Wgląd w aktywność
Przez cały czas trwania Twojego projektu bądź na 
bieżąco z istotnymi zmianami w plikach i dostępem do 
nich. Jest to możliwe dzięki dostępnym w pliku DWG 
szczegółom dotyczącym działań wielu użytkowników. 
Dostęp do pliku jest bardzo wygodny - pliki 
w sieci LAN, na serwerach lokalnych i w chmurze 
nie wymagają niemal żadnej konfiguracji.

Smart Blocks: Wymiana
Wymiana bloków Smart Blocks pomoże Ci szybko 
odnaleźć potrzebne bloki, zastępując jeden lub więcej 
bloków według sugestii opartych na technologii uczenia 
maszynowego, przeglądu ostatnio używanych bloków 
i możliwości ręcznego wyboru bloku zastępczego. 

Smart Blocks: Rozmieszczenie
Rozmieszczenie bloków Smart Blocks pozwala  
na automatyczne umieszczanie bloków w rysunku, 
bazując na miejscach, w których do tej pory wstawiano 
takie same bloki w Twoim pliku DWG. Ten proces 
zmniejsza liczbę kliknięć i oszczędza Twój czas.

Aktualizacje Connected Paper
Dzięki rozszerzonym możliwościom technologii uczenia 
maszynowego i istotnym ulepszeniom w zakresie 
doświadczenia możesz usprawnić wieloplatformowe 
przepływy pracy nad znacznikami. Bezpiecznie 
udostępniaj i opatruj adnotacjami rysunki na 
komputerze, w sieci lub na urządzeniach mobilnych.

Ostatnio dodane funkcje AutoCADNowości w AutoCAD 2024

Wspomaganie kreatywności
AutoCAD pozwala zespołom uzyskiwać cenne spostrzeżenia 
i wykorzystywać automatyzacje, używając do tego celu 
technologię wspomagania uczenia maszynowego, która 
usprawnia procesy projektowania 2D i 3D.

Funkcjonalność dostosowana do potrzeb
Organizacje mogą dostosowywać program AutoCAD 
do swoich potrzeb branżowych dzięki specjalistycznym 
zestawom narzędzi, interfejsom API i tysiącom 
zewnętrznych aplikacji dostępnych w sklepie Autodesk.

Połączone doświadczenie projektowe
Autodesk tworzy ekosystem połączonych projektów 
wiodących w branży partnerów projektowych 
i technologicznych, łączy program AutoCAD z przepływami 
pracy dzięki takim narzędziom jak Revit, Civil 3D i Inventor.
Bezpiecznie udostępniaj rysunki i dodawaj do nich 
adnotacje na urządzeniach stacjonarnych, internetowych 
lub mobilnych.

Specjalistyczne zestawy narzędzi
Siedem specjalistycznych zestawów narzędzi  
m.in. dla architektury, projektowania mechanicznego 
czy mapowania 3D jest objętych subskrypcją 
programu AutoCAD. 

•  Dzięki siedmiu studiom przypadku ustalono, że klienci 
zwiększyli produktywność średnio o 63%* w przypadku 
zadań wykonywanych przy użyciu specjalistycznego 
zestawu narzędzi w programie AutoCAD.*

•  Dostęp do biblioteki zawierającej ponad 750 000 
symboli, części i komponentów szczegółów.

•  Automatyzacja tworzenia rzutów kondygnacji, 
przekrojów, elewacji i nie tylko. 

Usprawniona współpraca
Dzięki subskrypcji AutoCAD klienci mogą edytować 
swoje rysunki w każdym miejscu w dowolnym czasie. 

•  Przeglądaj, edytuj, zaznaczaj i udostępniaj 
rysunki z dowolnego urządzenia. 

•  Dokonuj ocen i zmian w podróży lub w terenie,  
współpracuj i otrzymuj informacje zwrotne 
w czasie rzeczywistym.

•  W prosty sposób dodawaj bloki, manipuluj warstwami 
i wykonuj pomiary w dowolnym miejscu.

•  Miej dostęp do aktualnych plików roboczych 
w programie AutoCAD oraz do danych w chmurze.
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